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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

 

Naše organizace se dlouhodobě zaměřuje na oblast vzdělávání a sociální služby. Od začátku spolupráce města Roudnice 

nad Labem s ASZ (duben 2015) jsme se aktivně podíleli nejen na tvorbě Strategického plánu sociálního začleňování, ale 

také jeho přílohy, Místního plánu inkluze. Pro účely tvorby tohoto dokumentu (Místní plán inkluze) jsme se od roku 2016 

společně s dalšími aktéry působícími v oblasti vzdělávání pro celou ORP Roudnice, setkávali v rámci pracovních skupin, kde 

jsme diskutovali o problémech a jejich možných řešeních, resp. jaké řešení můžeme např. přinést právě my. Schválením 

tohoto dokumentu jsme pak získali možnost realizovat v Roudnici konkrétní projekty. Tyty projekty byly cíleny na oblast 

předškolního vzdělávání, resp. na podporu adaptace dětí v prostředí MŠ, na zvyšování kompetencí rodičů, na další 

vzdělávání pedagogů při práci s dětmi i rodiči, na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem, na smysluplné trávení 

volného času dětí a žáků, na podporu při přechodu žáků na SŠ. 

 

Rok 2020 přinesl mnoho nových výzev, mezi nimi i epidemii Covid-19, což mělo vliv i na realizaci našeho projektu. Projekt 

byl ovlivněn, protože se v souvislosti s distanční výukou musela změnit podoba aktivit, prováděli jsme změnu 

harmonogramu, přešli jsme na využívání online komunikačních nástrojů. Některé aktivity, jako například kroužky, jsme 

museli pozastavit. Výrazně vzrostly nároky na individuální práci s jednotlivými žáky a dětmi, registrujeme významně vyšší 

potřebu doučování. 

 

Ve spolupráci s ASZ v Roudnici proběhlo v roce 2018 veřejné setkání (28.11) na téma Inkluze v kyberprostoru očima žáků ZŠ 

(na základě aktuálního dění na školách). Dne 23.10. 2019 seminář Dobrý začátek od Schola Empirica. Dále ve spolupráci 

s ASZ proběhl seminář na téma komunikace s veřejností. Těchto akcí se také účastnili naši zaměstnanci. V rámci našich 

projektů průběžně realizujeme semináře zvyšující kvalitu vzdělávání a sociální práce. 

Spolupráci s pracovníky ASZ nadále aktivně udržujeme a probíhá oboustranná výměna informací souvisejících s projektem 

a sociálním vyloučením a inkluzivním vzděláváním. 
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